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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          عصام عبد الوهاب عبد القادر عبد اللطيف القاضي م:ــــــــــاالســ

 7591 :دتاريخ الميـال

  بغداد :مكان الوالدة

 متزوج  الحالة الزوجية:

 أربعة :دد األوالدــعـــ

 ادارة اعمال :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 تدريسي عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 51159519571 الموبايل:

 yahoo.com@issam.alkadi33 :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 اساليب كمية , ادارة معرفة , فلسفة وفكر  :التخصصات المهتم بها
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 7575 االدارة واالقتصاد المستنصرية بكالوريوس

 7575 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

مدقق مشروع بناء قاعدة  7

 البكر الجوية

 7579-7577 مديرية اشغال القوة الجوية

مرية هندسة ميدان الفرقة آ ضابط اداري 2

 الثالثة

7579-7571 

جامعة \كلية االدارة واالقتصاد طالب دراسات عليا 3

 بغداد

7571-7575 

 7555-7575 مديرية الحسابات العسكرية مدير قسم الموازنة 4

 2553-755 مديرية الحسابات العسكرية الموازنة والمالك مدير أقدم 9

 2554-2553 وزارة المالية\دائرة الموازنة مدير متابعة حركة الموازنة 1

وزارة التعليم العالي والبحث  وكيل المفتش العام 1

 العلمي

2554-2559 

جامعة \كلية االدارة واالقتصاد تدريسي 7

 بغداد

2559-2551 

جامعة \كلية االدارة واالقتصاد تدريسي 5

 الموصل

2551-2577 
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ا    : التدريس الجامعيثالثا

 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 7557-7575 بغداد االدارة واالقتصاد 1

 2551-2559 بغداد االدارة واالقتصاد 2

 2577-2551 الموصل االدارة واالقتصاد 3

4    

5    

6    

7    

7    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 7555-7575 بحوث عمليات ادارة اعمال 7

 7557-7555 رياضيات مالية ادارة اعمال 2

  2574-2551 ادارة انتاج وعمليات ادارة اعمال 3

 2571-2579 ادارة انتاج وعمليات  ادارة اعمال 4

 2571-2579 ادارة الخطر والتأمين ادارة اعمال 9
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 2571-2579 ادارة االنتاج والعمليات نظم المعلومات االدارية 1 

 2571-2579 تخطيط وسيطرة على االنتاج االدارة الصناعية 1

 2571-2579 ادارة االنتاج والعمليات االدارة الصناعية 

 2571-2579 ادارة المعرفة ادارة االعمال 

 2577-2571 ادارة االنتاج والعمليات ادارة االعمال 

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

7    

2    

3    

4    

9    

1    

1    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر االصالح المالي في  1

الدول العربية والشرق 

 الدنى

عضو الوفد  بيروت 2554

 العراقي
2         

3     

4     



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   االداءشعبة ضمان الجودة وتقويم 
 

 5     

6     

7     

 

 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

حماضر يف دورة مركز التخطيط والتطوير االداري /  حماضر يف دورات التعليم املستمر

  االشراف على حبوث التخرج لطلبة البكالوريوس وزارة التخطيط

  

  

 

 

 أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

7    

2    

3    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   االداءشعبة ضمان الجودة وتقويم 
 

 4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة التقديريةكتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت

وزارة التعليم العالي  كتاب شكر من السيد الوزير 7

 والبحث العلمي

2111 

 2111,2112,2112 جامعة املوصل ثالث كتب شكر من السيد رئيس اجلامعة 2

   عدة كتب شكر من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد 3

4    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   
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 4   

5   

2   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 العربية .7

 االنكليزية .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


